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INTERIEUR NIEUWBOUW
Sinds deze week kunt u op de
website van onze school een 3D
animatie bekijken van het interieur
van de nieuwbouw! Op onze website
ziet u rechts 5 groene banners. Als u
op de onderste “IKC de Pijler
kinderopvang en peuterspeelzaal”
klikt, verschijnt linksonder in beeld
een knop “animatie nieuwe school”.
Als u hierop klikt ziet u de school aan
de binnenkant vanaf een punt in de
centrale hal. De indeling van de
ruimtes en gebruikte kleuren zijn
conform het ‘in het echt’ wordt. Op
school ligt een materialen bord met
de toe te passen materialen voor
vloeren, muren, etc. U bent van harte
welkom om dit te bekijken. Zo vorderen de plannen langzaam maar zeker richting de aanvang van
de bouw. De komende 2 maanden staan in het teken van het aanbesteden. Ik houd u op de hoogte.

OPEN DAG
Vandaag was het open dag. We kijken tevreden terug. Er zijn 10 families op bezoek geweest,
waarvan 3 nieuwe gezinnen, met 9 nieuwe leerlingetjes bij elkaar voor de toekomst. De
leerlingenraad kreeg van iedereen complimenten voor hun rondleidingen. Ook de impressie van de
Nieuwbouw die te zien was werd positief ontvangen. Iedereen hartelijk bedankt voor de inzet!
OUDERGESPREKKEN
Volgende week zijn de gesprekken over het rapport en/of over de ontwikkeling van uw kind.
Het is fijn én wenselijk dat ouders en leerkrachten elkaar met regelmaat spreken. Met regelmaat
bedoel ik minimaal op of rondom de vaste daarvoor ingeplande tijdstippen. Dit is nodig om uw kind
zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Tijdens deze gesprekken bespreekt u met de leerkrachten
de aanpak en voortgang die leiden tot de best mogelijke ontwikkeling en resultaten bij uw kind. Van
belang is om goed samen af te stemmen wat nodig is en wat verwachtingen zijn, zodat u ook thuis
een verlengde kunt zijn van school. Bij verschillen van opvatting heeft u het er met de leerkracht
over. Uit onderzoek blijkt immers dat kinderen zich meest succesvol ontwikkelen als iedereen om
hen heen, vader, moeder, school dezelfde taal spreken en dezelfde aanpak hebben. We trekken
samen op, want we hebben hetzelfde belang: Het welzijn van uw kind. Mocht u geen afspraak
gemaakt hebben, dan vraag ik u dit alsnog te doen in het belang van uw kind.
Graag zie ik u op een van de middagen of maandag- of donderdagavond! Ik ben er ook;-)
Hartelijk dank voor het invullen van de lijsten. Na analyse krijgt u van mij de resultaten.
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TSO LUNCHafspraken
Graag wijs ik u nogmaals op een brief die afgelopen week via Schoudercom naar u gestuurd is.
Daarin staat vermeld welke afspraken gelden voor de inhoud van het lunchtrommeltje. Omdat we
merken dat kinderen het moeilijk vinden om hun, door u meegegeven, lunch helemaal te nuttigen, is
het wenselijk dat u geen snoep meegeeft. In het belang van het gezond opgroeien van uw kind
rekenen we op uw begrip en medewerking.

ZWEMWEDSTRIJDEN

Op vrijdag 15 maart j.l. namen leerlingen uit groep 5 en 6 deel aan de schoolzwemwedstrijden in
Oud-Beijerland. Ze werden begeleid door de juffen. We zijn ontzettend trots op de kinderen want ze
zijn daarbij 2e geworden achter de Willibrordusschool uit Oud-Beijerland. Daarnaast hebben ze
heeeeel veel individuele medailles gewonnen. Van harte gefeliciteerd allemaal!!!
OPEN PODIUM
Het open podium is pas echt leuk als er veel en verschillende optredens zijn. Dus geef je op!!
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MEER SPORT- EN ANDER NIEUWS
* Woensdag 20 maart was de regionale ronde van de Voorleeswedstrijd. Elise Oskam uit groep 8
deed mee namens de Pijler. Ze heeft het ontzettend goed gedaan en kon zich vinden in een van de
kandidaten die doorging. Voor haar stopt het nu, maar wij zijn ontzettend trots op haar. Supergoed
gedaan, Elise.
* De leerlingen uit groep 7 en 8 speelden diezelfde middag het schoolvoetbaltoernooi op de velden
van FC Binnenmaas. Ook zij kunnen terugkijken op een goed verlopen toernooi. Iedereen heeft
gespeeld voor wat hij of zij waard was en dat is het allerbelangrijkste. Voor hen is het toernooi nu
voorbij. Maar over 2 weken zijn de leerlingen van groep 5 en 6 aan de beurt. We wensen hen veel
succes en danken vast Marissa Vugts voor haar inspanningen om alles goed te laten verlopen.

NASCHOOLS AANBOD
Omdat we de kinderen in Maasdam meer willen bieden dan alleen onderwijs, zoeken we
gevarieerde invulling van het na schools aanbod op school. Bij voldoende opgaven bestaat de
mogelijkheid tot het volgen van Schaakles via ChessAnalytics.
• Meer dan 15 jaar ervaring als schaakdocent.
• Leidt nieuwe schaakdocenten op via de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB).
• Oprichter van ChessAnalytics. Gebruik wordt gemaakt van de laatste kennis op het gebied van
Kunstmatige Intelligentie om persoonlijke leerprogramma’s in schaken aan te bieden.
• Auteur van het boek ‘Grenzen Verleggen’, een boek gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
over leren en presteren door 19 gouden Olympische medaillewinnaars en wereldkampioenen zoals
Pieter van den Hoogenband en Ireen Wüst.
De kosten zijn 35-65 euro inclusief BTW per uur. Dit is afhankelijk van de duur van de lessen en de
ervaring van de schaakdocent. Ondergetekende of één van de andere gecertificeerde KNSB
trainers verzorgt de lessen. In alle gevallen wordt de kwaliteit van de lessen gewaarborgd door
ondersteuning via ChessAnalytics. Meer info via e-mail of per telefoon: 0618920933.
Met vriendelijke groet, Rick Lahaye
FIETSENSTALLING
Het is heel fijn dat de leerlingen van de school gebruik
mogen maken van de fietsenstalling van Duijvesteijn.
Omdat we gebruik maken van hun gastvrijheid moeten we
ervoor zorgen dat onze leerlingen hun fietsen parkeren in
de daarvoor bestemde rekken. Dank voor uw aandacht.
BIJLAGEN:
● Brief van logopedistenpraktijk Punt
● Flyer van FC Binnenmaas
● Uitnodiging Café GeZIen 28 mrt. a.s.
● Gezocht verkeersregelaars t.b.v. de
avond4daagse

